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Kiesey

Uszczelnienie horyzontalne przed wilgocià

Uszczelnienie horyzontalne stosowane uzupe∏niajàco metodà nawiercania otworów, powodujàce sylifikacj´ oraz
impregnujàce wodoodpornie przeciwko narastajàcej wilgoci w murze.

Opis produktu
Kiesey jest koncentratem do sylifikacji o bardzo niskiej lepkoÊci na bazie specjalnych krzemianów i impregnujàcych wodoodpornie
dodatków. W zwiàzku z niskà lepkoÊcià koncentrat mo˝e wnikaç w najmniejsze pory i naczynia w∏oskowate materia∏u
budowlanego. Po zetkni´ciu z materia∏em budowlanym Kiesey reaguje, tworzàc ˝elowà warstw´ uszczelniajàcà, rozpoczynajàcà
proces wysychania Êcian. Warstwa ta ulega z czasem mineralizacji i dodatkowo umacnia substancj´ budowlanà. Powstajàce
w czasie procesu mineralizacji naczynia w∏oskowate wtórne sà ju˝ zaimpregnowane wodoodpornie przez Kiesey, przez co
powstaje trwale skuteczne uszczelnienie horyzontalne. Kiesey nie jest agresywny dla stali zbrojeniowej. Kiesey nie zawiera
rozpuszczalnika i nie emituje szkodliwych dla Êrodowiska oparów.

Obszary stosowania
Kiesey stosuje si´ do wykonywania metodà nawiercania otworów uzupe∏niajàcego uszczelnienia horyzontalnego przed wilgocià
narastajàcà w murze. Kiesey stosuje si´ jako jeden z elementów prac renowacyjnych, je˝eli pierwotne uszczelnienia horyzontalne
muru sta∏y si´ wraz z up∏ywem czasu nieszczelne lub te˝ w czasie budowy w ogóle ich nie wykonano. Kiesey zapobiega dalszemu
przemakaniu murów oraz zapewnia ich trwa∏e osuszenie. Kiesey mo˝na stosowaç w murach, betonach, kamieniu i skale.

Przygotowanie pod∏o˝a
Najpierw nale˝y zbiç istniejàcy tynk do ok. 80 cm ponad widocznà strefà przemakania. Je˝eli poka˝e si´ jeszcze wczeÊniejsza
warstwa tynku, nale˝y jà w ca∏oÊci usunàç. Mur oczyÊciç mechanicznie, usunàç kruche fugi na g∏´bokoÊç ok. 2 cm i wype∏niç
je delikatnie zaprawà HEY'DI Sperrmörtel.

Otwory: W murze przeznaczonym do uszczelnienia wykonaç otwory ponad górnà kraw´dzià gruntu (posada Êciana-pod∏oga)
w odst´pach od 8 do 10 cm, z przesuni´ciem na wysokoÊci (zygzak), o Êrednicy 28 mm, skoÊnie w dó∏, pod kàtem ok. 45°
i na g∏´bokoÊç ok. 5 cm od koƒca muru. Nale˝y przy tym wykonaç co najmniej jednà, a w murach grubych dwie spoiny wsporne.
Otwory w Êcianie nale˝y wykonaç na takà g∏´bokoÊç, jaka tylko jest mo˝liwa. Otwory wykonywaç elektropneumatycznà wiertarkà
nie powodujàcà wstrzàsów. Przed iniekta˝em dok∏adnie usunàç py∏ z wiercenia spr´˝onym powietrzem lub odkurzaczem.
Bohrlochschlämme: P´kni´cia oraz otwarte szczeliny nale˝y wype∏niç przed iniekta˝em zaprawà Bohrlochschlämme. Jeszcze
nie zwiàzane ponownie otworzyç za pomocà odpowiedniego narz´dzia. W przypadku uszczelniania substancji budowlanych
bardzo starych lub nie alkalicznych otwory nale˝y wst´pnie obrobiç silnie rozcieƒczonà zaprawà Bohrlochschlämme w celu
pobudzenia reakcji. Nast´pnie natychmiast rozpoczàç iniekta˝.
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Powyższych wskazówek udzielamy Państwu na podstawie przeprowadzonych prób i doświadczeń. Nie gwarantujemy jednak za 
efekt końcowy w jednostkowym przypadku z powodu możliwości różnorodnego zastosowania naszych produktów, jak i nieza-
leżnych od nas warunków magazynowania i użycia.  Obowiązuje to również w wypadku roszczeń względem naszych doradców 
technicznych i handlowych. Zaleca się  przeprowadzanie własnych prób.
W momencie ukazania się niniejszego prospektu wszystkie wydania zostają unieważnione.                                      Wydano: 02.2005
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Sposób u˝ycia
Iniekta˝: Za pomocà konewki lub lejka tak d∏ugo wlewaç Kiesey do wyczyszczonych z py∏u otworów, a˝ nie b´dà one przyjmowa∏y
wi´cej cieczy. Nale˝y cz´sto kontrolowaç poziom cieczy w otworach, poniewa˝ otwory suche mogà skruszeç i zak∏óciç dalsze
przyjmowanie preparatu Kiesey.
Iniekta˝ metodà ciÊnieniowà: Przy du˝ych gruboÊciach Êcian wzgl´dnie w przypadku wilgotnoÊci nasycenia muru, wynoszàcej
ponad 60% masy, iniekta˝ Kiesey nale˝y wykonaç pod lekkim ciÊnieniem (w zale˝noÊci od muru maks. do 5 bar). W tym celu
otwory o Êrednicy 16 mm wykonuje si´ w jednym rz´dzie, na g∏´bokoÊç ok. 10 cm od koƒca muru. Odst´py mi´dzy otworami
wynoszà od 10 do 20 cm. Do otworów wsadziç paker, ustaliç go i nastrzykiwaç pod lekkim ciÊnieniem preparatem Kiesey.

Kolejne prace
Po nasyceniu materia∏u budowlanego preparatem Kiesey, otwory nale˝y zamknàç zaprawà Bohrlochschlämme. Ca∏à powierzchni´,
z której usuni´to tynk, pokryç antysiarczanem, a nast´pnie w dwóch warstwach zaprawà K 11 Flex. Jako wykoƒczenie i aby
zapobiec wykwitom solnym na∏o˝yç na uszczelnionà Êcian´ na podk∏ad adhezyjny z HEY'DI Spritzbewurf tynk renowacyjny
HEY'DI Sanierputz AK, K30 K30 fein lub tynk renowacyjny bia∏y.
W przypadku napierajàcej pod ciÊnieniem wody zalecamy stosowanie w miejsce szarej zaprawy K 11 Flex uszczelnienie powierzchni
systemem HEY'DI AQUASTOPP.

Czyszczenie
Narz´dzia oraz miejsca zabrudzone czyÊciç natychmiast wodà.

Dane techniczne
Baza: krzemiany i silikonaty
Rozpuszczalnik: brak
Kolor: czerwony
Temperatura pracy: +5°C do +30°C

Zu˝ycie
Zale˝y od nasycenia muru. Przeci´tnie nale˝y liczyç na ka˝de 10 cm gruboÊci muru ok. 2,5 kg na metr bie˝àcy (dotyczy muru
z ceg∏y, przy pod∏o˝ach bardzo porowatych zu˝ycie odpowiednio si´ zwi´ksza).

Przechowywanie
W miejscu ch∏odnym i suchym. Chroniç przed mrozem. Oryginalnie zapakowany: 12 miesi´cy

Opakowanie
Pojemnik 10 kg lub 30 kg, beczka 200 kg

Wskazówki ogólne
Kiesey nie mo˝na stosowaç dla murów z gliny, betonu komórkowego i wapnia muszlowego. W czasie pracy temperatura
powietrza i otoczenia nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ +5°C. Po zastosowaniu Kiesey zostaje trwale zatrzymany proces wnikania wilgoci
w mur. W zale˝noÊci jednak od stopnia przemoczenia, temperatury, gruboÊci Êciany mur potrzebuje jeszcze pewnego czasu
dla ca∏kowitego wyschni´cia.
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